
REA Jaarplan 2022
In de Regionaal Educatieve Agenda zijn voor 2022-2025 thema’s benoemd die de aangesloten gemeen-
ten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gezamenlijk uitwerken. Ieder jaar wordt uit de 
Regionale Agenda een selectie gemaakt van thema’s die in dat jaar prioriteit hebben. Aan de thema’s 
worden in het REA-overleg activiteiten gehangen en een verantwoordelijk bestuurlijke aanjager.
Voor 2022 wordt voorgesteld om op de volgende thema’s activiteiten uit te werken:

1. OnderwijsZorgArrangementen (OZA)      
2. Hoogbegaafdheid
3. Arbeidsmarkttoeleiding       
4. Oudersteunpunten   
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Onderwerp Gereed op Aanjager

1 Onderwijszorgarrangementen

Toelichting:
Een OZA is een integrale samenwerking rondom kind(eren) en 
ouders en tussen onderwijs, jeugdhulp en /of zorg. Doel is dat een 
OZA bijdraagt aan de ontwikkeling (fysiek en mentaal) op school, 
thuis en in vrije tijd. Een OZA kan georganiseerd worden rondom 
een individuele leerling, voor een groep leerlingen en op het  
niveau van de hele school.
In een OZA moeten sluitende afspraken gemaakt worden over 
dagopvang met de bijbehorende behandeling, de betrokkenheid 
va onderwijs en de terugkeer van leerling naar een  
genormaliseerde (school)omgeving.
Acties:

Beoogd resultaat:

2 Hoogbegaafdheid

Toelichting:
Vanuit de onderscheiden verantwoordelijkheden voor onderwijs 
en jeugdhulp stemmen de gemeenten en de samenwerkings-
verbanden af op welke wijze een samenhangende aanpak kan 
worden gerealiseerd voor de doelgroep hoog- en meerbegaafde 
leerlingen om te voorkomen dat dubbel bijzondere leerlingen 
thuis komen te zitten, naar het so/vso gaan of worden verwezen 
naar dure vormen van dagbesteding.
Acties:

Beoogd resultaat:



3 Arbeidsmarkttoeleiding

Toelichting:
Jongeren uit het vo worden voorbereid op het vervolgonderwijs. 
Voor leerlingen uit vso en praktijkonderwijs betekent dit vaak dat 
zij worden voorbereid op werk, beschut werk of de uitstroom  
naar dagbesteding. Schoolbesturen, gemeenten, leerplicht en 
werkgevers en aanbieders van dagbesteding werken samen om 
jongeren zich zo veel mogelijk te laten ontwikkelen en voor te 
bereiden op de toekomst.
Acties:

Beoogd resultaat:

4 Oudersteunpunten

Toelichting:
Bij de evaluatie van Passend Onderwijs in de Tweede Kamer in  
november 2020 was een van de grote thema’s de betrokkenheid 
van ouders bij passend onderwijs. In de verbeteraanpak van de 
minister is daarom afgesproken dat er een ouder- (en leerling) 
steunpunt bij alle samenwerkingsverbanden dient te zijn. SWV 
PO3002 en SWV RoosVO willen dit steunpunt gezamenlijk  
inrichten en zoeken naar samenwerking met de gemeenten  
om ook het onderwerp jeugdhulp een plek te kunnen geven.
Acties:

Beoogd resultaat:


